OO Frýdek - Místek

Zápis z výjezdního zasedání OO ČSV F - Místek
V Šenově u Nového Jičína dne 6.2.2017
Program
1.

2.

Úvod - představení a schválení programu

Slovo předsedy OO ČSV Nový Jičín Miroslava Segeťi – přivítal zástupce našeho okresu
na již tradičním společném zasedání naších okresů


Představení OO ČSV Nový Jičín- 8 členů výboru je dostatečný počet na zajišťování
chodu okresu – 24 ZO v okrese.Byly vysloveny podněty pro zástupce v KKV a PRV.
Podařilo se zajistit důstojné schůzovací podmínky na zdejším Obecním úřadě v
Šenově u Nového Jičína díky člena OO,který je zaměstnancem tohoto
úřadu.Zadministrovali dotaci na výměnu úlů,avšak částku 440 000 nevyčerpali – přes
100 tisíc vraceli na KÚ MSK



Předseda OO ČSV F-M př.Poništ Miroslav taktéž představil přítomné zástupce
našeho okresu.Konstatoval,že u nás v okrese F-M po konferenci bylo navoleno
jednotlivými ZO v okrese 21 členů a nyní dochází k určité redukci a snižování z
různých důvodu ( pracovní vytížení,zdravotní a osobní ).Přesto i nyní má OO ČSV FM
14 zástupců.Poděkoval všem členům OO a hlavně předsednictvu OO a kontrolní
komisi za zvládnutí dotačních titulů z MSK.Konstatoval,že se nám podařilo splnit
všechny úkoly jenž jsme slíbili na Plenárním zasedání v dubnu 2016.Navýšili jsme
objem finančních prostředků OO ČSV F-M .V našem okrese byl velký zájem o výměnů
úlů a stanovený limit jsme překročili o 27 ůlú – další zájemce jsme odkazali na další
rok tj.2017.Dalším projektem byla podpora včelařských kroužků – dotace 200 000 Kč
.Dále předseda Poništ konstatoval,že přes účet okresní org. jsme naším včelařům v
okrese zajistili a přeposlali přes milión kč ( dotace na úly,včel.kroužky,administrace
1D,aerosol, a další finanční podporu ZO).V letošním roce nás čeká práce ještě
více,jelikož zvolením př.Poništa - předsedou KKV ČSV ,nám přibudou další
administrace dotaci jak ze Svazu ,tak i MSK – Výstava Život na zahradě

3.

Došlá a odeslaná pošta


Emailová pošta, členové OO ČSV F-M byli informováni o žádostech na jednotlivé
dotace, které jsou již na kraji a zaslány i na Svaz. Ve čtvrtek 9.2. v 10:00 hodin je
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objednán předseda KKV – př. Poništ k náměstkyni hejtmana MSK paní Uvírové na
projednání dotačních titulů jak pro včelaře MSK tak i např. Zlaté včely 2017 oblastní
kolo ve Fryčovicích 6.-7.5.2017

4.

Oba okresy se shodly na programu vzdělávání funkcionářů ZO i OO např. Školení
pokladníků – toto školení bude 29.4.2017 v Nasavrkách. Garant je 1. místopředseda PRV př.
Poništ a vyzval k max. účasti i z řad ZO. Okres F-M bude chtít zajistit i ekon. školení u nás v
regionu MSK. Měla být zpracována příručka pro pokladníky ekon. komisí RV, avšak z
různých důvodů členové toto zatím nesplnili.

5.

OO ČSV F-M Bere na vědomí a nebo schvaluje

o

Ocenění Vzorný včelař okresu ZO Fryčovice - př. Vladimír Nykl

o

Rezignace na práci v OO ČSV F-M – Mgr. Juřák Petr - osobní důvody.

o

Výdej vosku z dotace MSK – 5 kg mezistěn a 5 kg surového vosku na akci Den Země
v dubnu v Třinci - př. Zielina Stanislav

o

Schválení všemi přítomnými př. Dušana Poláška hospodářem majetku OO ČSV F-M a
přijaté zásady k rozdělování majetku pro včelařské kroužky. Tak i vypůjčování reklamních
materiálů, jenž je v majetku naší OO

o

Mgr. Kožušník – poslal žádost na objednávky léčiv pro jarní a podzimní léčení – je
pověšeno na stránkách OO ČSV F-M – aktuálně

6.

Organizační

o

př. Radek Tříska prezentoval připravenost na oblastní kolo Zlaté včely, která se bude
konat ve dnech 6.-7.5.2017 ve Fryčovicích. Př. Poništ, Hajný oslovili některé sponzory, aby
přispěli nebo dali ceny pro účastníky (př.Švamberk, Chodura, OO ČSV NJ)

o

Předseda OO ČSV F-M je znepokojen drobením Svazu na různé spolky, jenž jsou
zakládány jednotlivci, kteří v mnohých případech sledují osobní zájmy a prospěch.

o

Předání ocenění p. Radku Třískovi vzorný včelař OO ČSV F-M a předseda okresu OO
ČSV F-M poděkoval pokladníkovi za vzornou a příkladnou práci jak pro ZO Krmelín, tak i pro
OO
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o

1. místopředseda PRV – př. Poništ informoval o situaci ve Včelpu, která byla
popsána i v časopise Včelařství, vyjádřil se i proč a za jakých podmínek mu byl schválen
dovoz zahraničního medu v omezeném množství a za stanovení podmínky, že tento med
bude podléhat kontrole na antibiotika. Jedním z důvodů je, že včelaři nenabízejí svůj med
do Včelpa z důvodu nízkých výkupních cen

o

Byla podána informace o placení za léčiva pro rok 2017– okres NJ platbu provádí
přes okresní účet od jednotlivých ZO.Náš okres k takovému systému taky přechází.S léky
dostanou zástupci fakturu,jenž budou muset uhradit do 14 dní od převzetí léčiv.V případě
nezaplacení bude hrozit smluvní pokuta pro jednotlivé ZO.Oba okresy preferují provádět v
max.míře platby přes účet ( jednodušší kontrola KK a větší transparentnost v hospodaření)
okresu

o

Život na zahradě – zatím některé okresy zvažují účast z důvodu organizačních změn
ve svých okresech. Náš okres F-M se bude prezentovat – zajistí OO ČSV F-M ve spolupráci s
kulturní, chovatelskou a komisí pro práci s mládeží. Okres NJ se připojuje k
spoluorganizování letošní výstavy – je třeba zajistit větší počet pomocníků – 4 dny je
náročné pro jednotlivce

o

Oba okresy se shodly, že je třeba hledat prostory pro archivaci materiálu
jednotlivých okresu a i na způsobu skartace ( po 10 letech ) některých písemnosti.Náš okres
nemá zatím důstojné podmínky pro schůzovací činnost.Předseda př.Poništ opakovaně
vyzývá funkcionáře okresu nad hledáním možnosti,kde bychom mohli mít zázemí i
skladovací prostory pro majetek OO ČSV F-M (bude požadovat od MSK – příspěvek)

o

Př. Poništ prezentoval odměňování okresních funkcionářů (prezentace bude na
Plenárním zasedání 23.4.2017). Jedná se o nepeněžní náhrady za dobrou práci a aktivní
přístup funkcionáře OO

o

Aktiv pro funkcionáře ČSV MSK bude v Sedlnicích okres NJ 2.9.2017 v 9.00 hod

o

Nahlásit ocenění pro významné členy ZO – budou 2.9.2017 oceněni na aktivu
funkcionářů MSK

o

Předseda OO – př. Poništ – informoval o pozvání na VČS ZO Kpřivnice,kde
prezentovali i svou velkou akci Dny medu a písničky. Taktéž byla vyslovena velmi dobrá
práce jednatelky okresu NJ paní Bučánkové s mládeži ve školkách a školách.

o

Žádost nominace od ZO okresu F-M do kontrolní komise – volba bude provedena na
Plenárním zasedání v Chlebovicích 23.4.2017

o

Oba okresy informovaly o nákazové situaci v jednotlivých regiónech a úhynech.
Zatím nejsou u nás hlášeny velké úhyny na rozdíl v jiných regionech ČR
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o

Oba okresy se shodly také na tom, že naše společná zasedání jsou přínosná pro nás
při výměně zkušenosti v řízení OO, jelikož máme přibližný počet jednotlivých ZO. Předseda
OO ČSV F-M př. Poništ poděkoval OO ČSV NJ za pozvání, pohoštění a přátelskou atmosféru
při jednání a pozval zástupce OO ČSV NJ dne 16.9.2017 na jednání OO ČSV F-M. Místo
konání bude ještě upřesněno. (zatím v plánu práce je Dům včelařů v Chlebovicích)

Další termín výjezdního zasedání OO ČSV Frýdek-Místek bude dne 16.3.2016 v Kunčice pod
Ondřejníkem – místo bude dohodnuto s tamní ZO a bude dáno na známost s dostatečným
předstihem všem funkcionářům okresu F-M.

Zpracoval Radek Tříska dne 6.2.2017

………………………………………………
Miroslav Poništ
Předseda OO F-M
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